
عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

مورلا ةروس  ريسفت  / ميركلا نآرقلا  ريسفت 

01a- مورلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.48  ) ( ةغرفم  )  ( 747  )  ( 386  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةيعملا ىنعمل  عيدب  ليصفت 
-2 . مورلا ةروس  ريسفت 
-3 ". ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب   " ريسفت
-4 << ملا ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-5 << مورلا تبلغ  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-6 << نوبلغيس مهبلغ  دعب  نم  مهو  ضرألا  ىندأ  يف  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-7 << نونمؤملا حرفي  ذئموي  دعب و  نمو  لبق  نم  رمألا  هلل  نينس  عضب  يف  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 

01b- مورلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.49  ) ( ةغرفم  )  ( 692  )  ( 351  ) 

 :- تايوتحملا  
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 11ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  64ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ًايلاح 77نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
77

سمألا راوز 
603
راوزلا يلامجإ 

6846937

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
24

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
4142
ثيدحلا لهأ  جمانرب 

7
راوزلا لجس 
1
ةيمقرلا ةبتكملا 
3

ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ
0

 :- تايوتحملا  

-1 << نونمؤملا حرفي  ذئموي  دعب و  نمو  لبق  نم  رمألا  هلل  نينس  عضب  يف  ىلاعت << :  هلوق  ريسفت  ةمتت 
-2 << ميحرلا زيزعلا  وهو  ءآشي  نم  هللا  رصني  هللا  رصنب  ىلاعت << :  هللا  لوقريسفت 
-3 << ملا ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-4 << نوبلغيس مهبلغ  دعب  نم  مهو  ضرألا  ىندأ  يف  ىلاعت << :  هلوق  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-5 << دعب نمو  لبق  نم  رمألا  هلل  نينس  عضب  يف  ىلاعت << :  هلوق  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-6 << مورلا تبلغ  ىلاعت << :  هلوق  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-7 << ميحرلا زيزعلا  وهو  ءآشي  نم  هللا  رصني  هللا  رصنب  نونمؤملا **  حرفي  ذئموي  و  ىلاعت << :  هلوق  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
؟ 8- نيملسملل مهريغ  نم  برقأ  مهنأو  ىراصنلا  نع  لاؤس 
؟ 9- ملكتملاو يئاشلاب  هللا  يمسنف  ةفصلا  نم  مسالا  قاقتشا  زوجي  له 

؟ 10- هريغ ىلع  ىلاعت  هللا  ءامسأ  قالطإ  زوجي  له 
؟"....11- رصني هللا  رصنب  نونمؤملا **  حرفي  ذئموي  و   " ةيآ سأر  ىلع  فوقولا  نع  لاؤس 
-12 << نوملعي سانلا ال  رثكأ  نكلو  هدعو  هللا  فلخي  هللا ال  دعو  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-13 << نولفاغ مه  ةرخآلا  نع  مهو  ايندلا  ةايحلا  نم  ارهاظ  نوملعي  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 

02a- مورلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.62  ) ( ةغرفم  )  ( 653  )  ( 303  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نولفاغ مه  ةرخآلا  نع  مهو  ايندلا  ةايحلا  نم  ارهاظ  نوملعي  ىلاعت << :  هلوق  ريسفت  ةمتت 
؟ 2- حدم ةفص  وه  يذلا  ملعلاب  رافكلل  رارقإ  ايندلا "  ةايحلا  نم  رهاظ  نوملعي  رافكلا "  نع  ىلاعت  هلوق  يف  له 
؟ 3- رافكلاب هبش  هيف  نوكي  ةرخآلل  الاب  يقلي  الو  طقف  ايندلاب  متهي  يذلا  ملسملا  له 
-4 << نوملعي سانلا ال  رثكأ  نكلو  هدعو  هللا  فلخي  هللا ال  دعو  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-5 << نولفاغ مه  ةرخآلا  نع  مهو  ايندلا  ةايحلا  نم  ارهاظ  نوملعي  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-6 .... << ىمسم لجأ  قحلاب و  الإ  آمهنيب  ام  ضرألا و  تاومسلا و  هللا  قلخ  ام  مهسفنأ  يف  اوركفتي  ملوأ  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-7 << نورفاكل مهبر  ءآقلب  سانلا  نم  اريثك  نإ  و   : >>..... ىلاعت هللا  لوق  ريسفت 
-8<< مهلبق نم  نيذلا  ةبقاع  ناك  فيك  اورظنيف  ضرألا  يف  اوريسي  ملوأ  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
هللا9- ناك  امف  تانيبلاب  مهلـسر  مهتءآجو  اهورمع  امم  رثكأ  آهورمع  ضرألا و  اوراـثأ  ةوق و  مهنم  دـشأ  اوناـك  ىلاـعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 << نوملظي مهسفنأ  اوناك  نكلو  مهملظيل 

02b- مورلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  3.29  ) ( ةغرفم  )  ( 681  )  ( 359  ) 

 :- تايوتحملا  

ضرألا و1- اوراثأ  ةوق و  مهنم  دشأ  اوناك  مهلبق  نم  نيذلا  ةبقاع  ناك  فيك  اورظنيف  ضرألا  يف  اوريـسي  ملوأ  ىلاعت << :  هلوق  ريـسفت  ةـمتت 
 << نوملظي مهسفنأ  اوناك  نكلو  مهملظيل  هللا  ناك  امف  تانيبلاب  مهلسر  مهتءآجو  اهورمع  امم  رثكأ  آهورمع 
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0
تاحفصلا يلامجإ 

4177

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

1ابوروأ
3تارامإلا
1ليزاربلا

2نيصلا
3ايناملأ
7رئازجلا

4رصم
ةدحتملا 1ةكلمملا 

1ايروك
3تيوكلا

2ايبيل
2برغملا

3ايسور
14ةيدوعسلا

1سنوت
2ايكرت
27اكيرمأ

ًايلاح 77نيدجاوتملا 

 << نوملظي مهسفنأ  اوناك  نكلو  مهملظيل  هللا  ناك  امف  تانيبلاب  مهلسر  مهتءآجو  اهورمع  امم  رثكأ  آهورمع 
ىمسم و2- لجأ  قحلاب و  الإ  آمهنيب  ام  ضرألا و  تاومسلا و  هللا  قلخ  ام  مهسفنأ  يف  اوركفتي  ملوأ  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 

 << نورفاكل مهبر  ءآقلب  سانلا  نم  اريثك  نإ 
؟ 3- ةصاخلاو ةماعلا  ةيبوبرلا  نيب  قرفلا  وه  ام 
اوراثأ4- ةوق و  مهنم  دشأ  اوناك  مهلبق  نم  نيذلا  ةبقاع  ناك  فيك  اورظنيف  ضرألا  يف  اوريسي  ملوأ  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتـسملا  دئاوفلا 

 << نوملظي مهسفنأ  اوناك  نكلو  مهملظيل  هللا  ناك  امف  تانيبلاب  مهلسر  مهتءآجو  اهورمع  امم  رثكأ  آهورمع  ضرألا و 

03a- مورلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.50  ) ( ةغرفم  )  ( 605  )  ( 292  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نوءزهتسي اهب  اوناك  هللا و  تايائب  اوبذك  نأ  أوسلا  اوءآسأ  نيذلا  ةبقاع  ناك  مث  ىلاعت << :  هللا  لوقريسفت 
-2 << نوعجرت هيلإ  مث  هديعي  مث  قلخلا  ؤدبي  هللا  ىلاعت << :  هللا  لوقريسفت 
-3 << نومرجملا سلبي  ةعاسلا  موقت  مويو  ىلاعت << :  هللا  لوقريسفت 
-4 << نورفاك مهءآكرشب  اوناك  اؤآعفش و  مهءآكرش  نم  مهل  نكي  مل  و  ىلاعت << :  هللا  لوقريسفت 
-5 << نوقرفتي ذئموي  ةعاسلا  موقت  مويو  ىلاعت << :  هللا  لوقريسفت 
-6 << نوربحي ةضور  يف  مهف  تاحلاصلا  اولمعو  اونماء  نيذلا  امأف  ىلاعت << :  هللا  لوقريسفت 
-7 << نورضحم باذعلا  يف  كئآلوأف  ةرخألا  ءآقل  انتايائب و  اوبذك  اورفك و  نيذلا  امأ  و  ىلاعت << :  هللا  لوقريسفت 
-8 << نوحبصت نيحو  نوسمت  نيح  هللا  ناحبسف  ىلاعت << :  هللا  لوقريسفت 
-9 << نوءزهتسي اهب  اوناك  هللا و  تايائب  اوبذك  نأ  أوسلا  اوءآسأ  نيذلا  ةبقاع  ناك  مث  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 

-10 << نوعجرت هيلإ  مث  هديعي  مث  قلخلا  ؤدبي  هللا  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-11 << نومرجملا سلبي  ةعاسلا  موقت  مويو  ىلاعت << :  هلوقنم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-12 << نورفاك مهءآكرشب  اوناك  اؤآعفش و  مهءآكرش  نم  مهل  نكي  مل  و  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-13 << نوقرفتي ذئموي  ةعاسلا  موقت  مويو  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-14 << نوربحي ةضور  يف  مهف  تاحلاصلا  اولمعو  اونماء  نيذلا  امأف  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 

03b- مورلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.63  ) ( ةغرفم  )  ( 658  )  ( 336  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- رغصألا كرشلا  نع  لاؤس 
؟ 2- ةدابعلا ءانثأ  يف  أرط  اذإ  رغصألا  كرشلا  مكح  ام 
-3 << نوربحي ةضور  يف  مهف  تاحلاصلا  اولمعو  اونماء  نيذلا  امأف  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 
-4 << نورضحم باذعلا  يف  كئآلوأف  ةرخألا  ءآقل  انتايائب و  اوبذك  اورفك و  نيذلا  امأ  و  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
؟ 5- ةرتفلا لهأ  مكح  امو  رصحلا  ىلع  لدي  رافكو  نونمؤم  ةمايقلا  موي  نوكي  يذلا  قرفتلا  اذه 
؟ 6- ةنجلاب مهل  دهشي  لهو  ةمايقلا  موي  مهءابأل  اعبت  نيملسملا  ءانبأ  له 
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عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2002714

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
103409920

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
458009

راوزلا لجس 
105036

ةيمقرلا ةبتكملا 
723451

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

108145004

؟ 6- ةنجلاب مهل  دهشي  لهو  ةمايقلا  موي  مهءابأل  اعبت  نيملسملا  ءانبأ  له 
؟ 7- ةرخآلا يف  نيكرشملا  ءانبأ  مكح  ام 
-8 << نورهظت نيحو  ايشعو  ضرألاو  تاومسلا  يف  دمحلا  هلو  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-9 << نوجرخت كلذكو  اهتوم  دعب  ضرألا  يحيو  يحلا  نم  تيملا  جرخي  تيملا و  نم  يحلا  جرخي  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 

-10 << نورشتنت رشب  متنأ  آذإ  مث  بارت  نم  مكقلخ  نأ  هتاياء  نم  و  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
تايأل11- كلذ  يف  نإ  ةـمحرو  ةدوم  مكنيب  لعجو  اهيلإ  اونكـستل  اجاوزأ  مكـسفنأ  نم  مكل  قلخ  نأ  هتاـياء  نم  و  ىلاـعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 << نوركفتي موقل 
؟ " 12- حضاو ريغ  ةدوملاو "  ةمحرلا  نيب  قرفلا  ام 
ةشقانملا13-

04a- مورلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.65  ) ( ةغرفم  )  ( 657  )  ( 371  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نوحبصت نيحو  نوسمت  نيح  هللا  ناحبسف  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-2 << نورهظت نيحو  ايشعو  ضرألاو  تاومسلا  يف  دمحلا  هلو  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-3 << نوجرخت كلذكو  اهتوم  دعب  ضرألا  يحيو  يحلا  نم  تيملا  جرخي  تيملا و  نم  يحلا  جرخي  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-4 << نورشتنت رشب  متنأ  آذإ  مث  بارت  نم  مكقلخ  نأ  هتاياء  نم  و  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
يف5- نإ  ةـمحرو  ةدوم  مكنيب  لعجو  اهيلإ  اونكـستل  اجاوزأ  مكـسفنأ  نم  مكل  قلخ  نأ  هتاياء  نم  و  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتـسملا  دـئاوفلا 

 << نوركفتي موقل  تايأل  كلذ 
؟ 6- سمخلا تاولصلا  نوحبصت " نيحو  نوسمت  نيح  هللا  ناحبسف  ىلاعت "  هلوق  نم  دوصقملا  نأ  انفرع  فيك 
؟ 7- ةلزتعملاو ةيمهجلا  نع  لاؤس 
-8 << نيملاعلل تايأل  كلذ  يف  نإ  مكناولأو  مكتنسلأ  فالتخاو  ضرألا  تاومسلا و  قلخ  هتاياء  نم  و  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-9 << نورشتنت رشب  متنأ  آذإ  مث  بارت  نم  مكقلخ  نأ  هتاياء  نم  و  ىلاعت << :  هلوق  ريسفت  ةداعإ 

تايأل10- كلذ  يف  نإ  ةـمحرو  ةدوم  مكنيب  لعجو  اهيلإ  اونكـستل  اجاوزأ  مكـسفنأ  نم  مكل  قلخ  نأ  هتاياء  نم  و  ىلاعت << :  هلوق  ريـسفت  ةداعإ 
 << نوركفتي موقل 

-11 << نيملاعلل تايأل  كلذ  يف  نإ  مكناولأو  مكتنسلأ  فالتخاو  ضرألا  تاومسلا و  قلخ  هتاياء  نم  و  ىلاعت << :  هلوق  ريسفت  ةداعإ 

04b- مورلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.53  ) ( ةغرفم  )  ( 603  )  ( 296  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نيملاعلل ٍتايآل  كلذ  يف  نإ  مكناولأو  مكتنسلأ  فالتخاو  ضرألاو  تاوامسلا  قلخ  هتايآ  نمو  ىلاعت << :  هلوق  ريسفت  ةمتت 
لاؤس2-
ةيآلا3- ريسفت  ةمتت 
-4 << نوعمسي ٍموقل  ٍتايآل  كلذ  يف  نإ  هلضف  نم  مكؤاغتباو  راهنلاو  ليللاب  مكمانم  هتايآ  نمو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
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لاؤس5-
لاؤس6-
ةيآلا7- ريسفت  ةمتت 
ٍموقل8- ٍتايآل  كلذ  يف  نإ  اهتوم  دـعب  ضرألا  هب  ييحيف  ءام  ءامـسلا  نم  لزنيو  اًعمطو  اـًفوخ  قربلا  مكيري  هتاـيآ  نمو  ىلاـعت << :  هللا  لاـق 

 << نولقعي
لاؤس9-

-10 << نورشتنت ٌرشب  متنأ  اذإ  مث  ٍبارت  نم  مكقلخ  نأ  هتايآ  نمو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-11 ........... << اهيلإ اونكستل  اًجاوزأ  مكسفنأ  نم  مكل  قلخ  نأ  هتايآ  نمو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-12 << نيملاعلل ٍتايآل  كلذ  يف  نإ  مكناولأو  مكتنسلأ  فالتخاو  ضرألاو  تاوامسلا  قلخ  هتايآ  نمو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-13 << نوعمسي ٍموقل  ٍتايآل  كلذ  يف  نإ  هلضف  نم  مكؤاغتباو  راهنلاو  ليللاب  مكمانم  هتايآ  نمو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 

05a- مورلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.50  ) ( ةغرفم  )  ( 615  )  ( 301  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ............ << اًعمطو اًفوخ  قربلا  مكيري  هتايآ  نمو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف  ةمتت 
-2 << نوجرخت متنأ  اذإ  ضرألا  نم  ًةوعد  مكاعد  اذإ  مث  هرمأب  ضرألاو  ءامسلا  موقت  نأ  هتايآ  نمو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-3 << نوتناق هل  ٌلك  ضرألاو  تاوامسلا  يف  نم  هلو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-4 << ميكحلا زيزعلا  وهو  ضرألاو  تاوامسلا  يف  ىلعألا  لثملا  هلو  هيلع  نوهأ  وهو  هديعي  مث  قلخلا  أدبي  يذلا  وهو  ىلاعت << :  هللا  لاق 

05b- مورلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.27  ) ( ةغرفم  )  ( 621  )  ( 353  ) 

 :- تايوتحملا  

ميكحلا1- زيزعلا  وهو  ضرألاو  تاوامسلا  يف  ىلعألا  لثملا  هلو  هيلع  نوهأ  وهو  هديعي  مث  قلخلا  أدبي  يذلا  وهو  ىلاعت << :  هلوق  ريـسفت  ةمتت 
<<

مهنوفاخت2- ءاوس  هيف  متنأف  مكانقزر  ام  يف  ءاكرـش  نم  مكناميأ  تكلم  ام  نم  مكل  له  مكـسفنأ  نم  ًالثم  مكل  برـض  ىلاعت << :  هللا  لاـق 
 << نولقعي ٍموقل  تايآلا  لصفن  كلذك  مكسفنأ  مكتفيخك 

-3 ......... << ءام ءامسلا  نم  لزنيو  اًعمطو  اًفوخ  قربلا  مكيري  هتايآ  نمو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-4 << نوجرخت متنأ  اذإ  ضرألا  نم  ًةوعد  مكاعد  اذإ  مث  هرمأب  ضرألاو  ءامسلا  موقت  نأ  هتايآ  نمو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-5 << نوتناق هل  ٌلك  ضرألاو  تاوامسلا  يف  نم  هلو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-6 ........ << هيلع نوهأ  وهو  هديعي  مث  قلخلا  أدبي  يذلا  وهو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-7 ................ << مكانقزر ام  يف  ءاكرش  نم  مكناميأ  تكلم  ام  نم  مكل  له  مكسفنأ  نم  ًالثم  مكل  برض  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-8 << نيرصان نم  مهل  امو  هللا  لضأ  نم  يدهي  نمف  ٍملع  ريغب  مهءاوهأ  اوملظ  نيذلا  عبتا  لب  ىلاعت << :  هللا  لاق 
سانلا ال9- رثكأ  نكلو  ميقلا  نيدلا  كلذ  هللا  قلخل  ليدبت  اهيلع ال  سانلا  رطف  يتلا  هللا  ةرطف  اًفينح  نيدلل  كهجو  مقأف  ىلاعت << :  هللا  لاق 
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 << نوملعي

06a- مورلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.53  ) ( ةغرفم  )  ( 655  )  ( 328  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << اهيلع سانلا  رطف  يتلا  هللا  ترطف  افينح  نيدلل  كهجو  مقأف  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-2 << نوملعي سانلارثكأ ال  نكلو  نيدلا  كلذ  هللا  قلخل  ليدبت  ال   : >> ىلاعت هللا  لوق  ريسفت 
؟ 3- داشرإلا ةيادهو  قيفوتلا  ةياده  نع  لاؤس 
-4 << نوملعي سانلارثكأ ال  نكلو  نيدلا  كلذ   >>... ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
؟ 5- ةكمب ةصاخ  اهتالالد  نوكت  ةيكم  ةروسلا  تناك  اذإ  له 
هيف6- متنأف  مكانقزر  ام  يف  ءآكرش  نم  مكناميأ  تكلم  ام  نم  مكل  له  مكسفنأ  نم  الثم  مكل  برض  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 

 << نولقعي موقل  تايألا  لصفن  كلذك  مكسفنأ  مكتفيخك  مهنوفاخت  ءآوس 
-7 << نيرصان نم  مهل  امو  هللا  لضأ  نم  يدهي  نمف  ملع  ريغب  مهءآوهأ  اوملظ  نيذلا  عبتا  لب  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 

06b- مورلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.52  ) ( ةغرفم  )  ( 597  )  ( 313  ) 

 :- تايوتحملا  

سانلا ال1- رثكأ  نكلو  ميقلا  نيدلا  كلذ  هللا  قلخل  ليدبت  اهيلع ال  سانلا  رطف  يتلا  هللا  ةرطف  اًفينح  نيدلل  كهجو  مقأف  ىلاعت << :  هللا  لاق 
 << نوملعي

-2 .............<< اهيلع سانلا  رطف  يتلا  هللا  ةرطف  اًفينح  نيدلل  كهجو  مقأف  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-3 << نيكرشملا نم  اونوكت  الو  ةالصلا  اوميقأو  هوقتاو  هيلإ  نيبينم  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-4 << نوحرف مهيدل  امب  ٍبزح  لك  اًعيش  اوناكو  مهنيد  اوقرف  نيذلا  نم  ىلاعت << :  هللا  لاق 
لاؤس5-
ةيآلا6- دئاوف  ةمتت 
-7 << نوكرشي مهبرب  مهنم  ٌقيرف  اذإ  ًةمحر  هنم  مهقاذأ  اذإ  مث  هيلإ  نيبينم  مهبر  اوعد  ٌرض  سانلا  سم  اذإو  ىلاعت << :  هللا  لاق 

07a- مورلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.86  ) ( ةغرفم  )  ( 620  )  ( 324  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نيكرشملا نم  اونوكت  ةالصلا و ال  اوميقأ  هوقتاو و  هيلإ  نيبينم  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 
-2 << نوحرف مهيدل  امب  بزح  لك  اعيش  اوناكو  مهنيد  اوقرف  نيذلا  نم  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
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؟ 3- ةيمالسإلا ةمألا  قارتفا  نع  لاؤس 
؟ 4- ةيمالسإلا قرفلا  قرفت  نع  ةلئسأ 
-5 . ةقباسلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 
مهبرب6- مهنم  قيرف  اذإ  ةـمحر  هنم  مهقاذأ  آذإ  مث  هيلإ  نيبـينم  مهبر  اوعد  رـض  ساـنلا  سم  اذإ  و  ىلاـعت << :  هلوـق  نم  ةطبنتـسملا  دـئاوفلا 

 << نوكرشي
؟ 7- اقلطم هللا  يلإ  فاضي  له  رشلا  نع  لاؤس 
-8 << نوملعت فوسف  اوعتمتف  مهانيتاء  آمب  اورفكيل  ىلاعت << :  هللا  لوقريسفت 
-9 << نوكرشي هب  اوناك  امب  ملكتي  وهف  اناطلس  مهيلع  انلزنأ  مأ  ىلاعت << :  هللا  لوقريسفت 

-10 << نوطنقي مه  اذإ  مهيديأ  تمدق  امب  ةئيس  مهبصت  نإ  اهب و  اوحرف  ةمحر  سانلا  انقذأ  آذإ  و  ىلاعت << :  هللا  لوقريسفت 
-11 << نونمؤي موقل  تايأل  كلذ  يف  نإ  ردقيو  ءآشي  نمل  قزرلا  طسبي  هللا  نأ  اوري  ملوأ  ىلاعت << :  هللا  لوقريسفت 
-12 << نوحلفملا مه  كئآلوأو  هللا  هجو  نوديري  نيذلل  ريخ  كلذ  ليبسلا  نباو  نيكسملاو  هقح  ىبرقلا  اذ  تائف  ىلاعت << :  هللا  لوقريسفت 

07b- مورلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.56  ) ( ةغرفم  )  ( 619  )  ( 321  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نوحلفملا مه  كئآلوأو  هللا  هجو  نوديري  نيذلل  ريخ  كلذ  ليبسلا  نباو  نيكسملاو  هقح  ىبرقلا  اذ  تائف   >>.. ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-2 << نوملعت فوسف  اوعتمتف  مهانيتاء  آمب  اورفكيل  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-3 << نوكرشي هب  اوناك  امب  ملكتي  وهف  اناطلس  مهيلع  انلزنأ  مأ  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-4 << نوطنقي مه  اذإ  مهيديأ  تمدق  امب  ةئيس  مهبصت  نإ  اهب و  اوحرف  ةمحر  سانلا  انقذأ  آذإ  و  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
؟ 5- رشلل ىلاعت  هللا  قلخ  لوح  لاؤس 
-6 << نونمؤي موقل  تايأل  كلذ  يف  نإ  ردقيو  ءآشي  نمل  قزرلا  طسبي  هللا  نأ  اوري  ملوأ  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
كئآلوأف7- هللا  هجو  نودـيرت  ةاكز  نم  متيتاءآم  هللا و  دـنع  اوبري  الف  سانلا  لاومأ  يف  اوبريل  ابر  نم  متيتاءآم  و  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 << نوفعضملا مه 

08a- مورلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.57  ) ( ةغرفم  )  ( 646  )  ( 343  ) 

 :- تايوتحملا  

مه1- كئلوأف  هللا  هجو  نوديرت  ٍةاكز  نم  متيتآ  امو  هللا  دـنع  وبري  الف  سانلا  لاومأ  يف  وبريل  ًابر  نم  متيتآ  امو  ىلاعت << :  هلوق  ريـسفت  ةـمتت 
 << نوفعضملا

ىلاعتو2- هناحبـس  ٍءيـش  نم  مكلذ  نم  لعفي  نم  مكئاكرـش  نم  له  مكييحي  مث  مكتيمي  مث  مكقزر  مث  مكقلخ  يذلا  هللا  ىلاعت << :  هللا  لاق 
 << نوكرشي امع 

لاؤس3-
لاؤس4-
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ةيآلا5- ريسفت  ةمتت 
-6 ......... << ليبسلا نباو  نيكسملاو  هقح  ىبرقلا  اذ  تآ  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
؟ 7- ةيربخلا ةيونعملا و  تافصلا  نيب  قرفلا  ام 
لاؤس8-
لاؤس9-

ةيآلا10- دئاوف  ةمتت 
-11 ......... << هللا دنع  وبري  الف  سانلا  لاومأ  يف  وبريل  ًابر  نم  متيتآ  امو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
ةبحصلا12- لضف  نم  ةباحصلل  وه  ام  نيبو  ةباحصلا  نم  نيسمخ  رجأ  دحاوللو  ةباحصلا  دعب  نونوكي  اموقأ  نأ  ثيدحلا  يف  ءاج  ام  نيب  قفوي  فيك 

؟
لاؤس13-
لاؤس14-
لاؤس15-
-16 ............ << مكئاكرش نم  له  مكييحي  مث  مكتيمي  مث  مكقزر  مث  مكقلخ  يذلا  هللا  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
لاؤس17-

08b- مورلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.48  ) ( ةغرفم  )  ( 617  )  ( 331  ) 

 :- تايوتحملا  

ملسلا1- عيب  لوح  لاؤسلا  ةمتت 
لاؤس2-
لاؤس3-
لاؤس4-
لاؤس5-
-6 .......... << مكييحي مث  مكتيمي  مث  مكقزر  مث  مكقلخ  يذلا  هللا  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف  ةمتت 
-7 << نوعجري مهلعل  اولمع  يذلا  ضعب  مهقيذيل  سانلا  يديأ  تبسك  امب  رحبلاو  ربلا  يف  داسفلا  رهظ  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-8 << نيكرشم مهرثكأ  ناك  لبق  نم  نيذلا  ةبقاع  ناك  فيك  اورظناف  ضرألا  يف  اوريس  لق  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-9 << نوعدصي ٍذئموي  هللا  نم  هل  درم  ٌموي ال  يتأي  نأ  لبق  نم  ميقلا  نيدلل  كهجو  مقأف  ىلاعت << :  هللا  لاق 

09a- مورلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.46  ) ( ةغرفم  )  ( 596  )  ( 293  ) 

 :- تايوتحملا  

نوعجري1- مهلعل  اولمع  يذلا  ضعب  مهقيذيل  سانلا  يديأ  تبسك  امب  رحبلا  ربلا و  يف  داسفلا  رهظ  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتـسملا  دئاوفلا 
<<
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-2 << نيكرشم مهرثكأ  ناك  لبق  نم  نيذلا  ةبقاع  ناك  فيك  اورظناف  ضرألا  يف  اوريس  لق  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-3 << نوعدصي ذئموي  هللا  نم  هل  درم  موي ال  يتأي  نأ  لبق  نم  ميقلا  نيدلل  كهجو  مقأف  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
مهلعل4- اولمع  يذلا  ضعب  مهقيذـيل  سانلا  يدـيأ  تبـسك  امب  رحبلا  ربلا و  يف  داسفلا  رهظ  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتـسملا  دـئاوفلا  ةـمتت 

 << نوعجري
-5 << نودهمي مهسفنألف  احلاص  لمع  نم  هرفك و  هيلعف  رفك  نم  ىلاعت << :  هللا  لوقريسفت 
-6 << نيرفاكلا بحي  هنإ ال  هلضف  نم  تاحلاصلا  اولمعو  اونماء  نيذلا  يزجيل  ىلاعت << :  هللا  لوقريسفت 
حضاو7- ريغ  وزغلاب ؟ هسفن  ثدحي  مل  نم  مكح  ام 
؟" 8- ميكحلا زيزعلا  تنأ  كنإف  مهلرفغت  نإو  كدابع  مهنإف  مهبذعت  نإ  مالسلا "  هيلع  سيع  لوق  ىنعم  ام 
هلـضف و9- نم  اوغتبتل  هرمأب و  كلفلا  يرجتل  هتمحر و  نم  مكقيذـيل  تارـشبم و  حايرلا  لسري  نأ  هتاياء  نم  و  ىلاـعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 << نوركشت مكلعل 

09b- مورلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.48  ) ( ةغرفم  )  ( 587  )  ( 301  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
رصن2- انيلع  اقح  ناكو  اومرجأ  نيذلا  نم  انمقتناف  تانيبلاب  مهوءآجف  مهموق  ىلإ  السر  كلبق  نم  انلـسرأ  دقل  و  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 << نينمؤملا
-3 << نودهمي مهسفنألف  احلاص  لمع  نم  هرفك و  هيلعف  رفك  نم  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-4 << نيرفاكلا بحي  هنإ ال  هلضف  نم  تاحلاصلا  اولمعو  اونماء  نيذلا  يزجيل  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
نم5- اوغتبتل  هرمأب و  كلفلا  يرجتل  هتمحر و  نم  مكقيذيل  تارشبم و  حايرلا  لسري  نأ  هتاياء  نم  و  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتـسملا  دئاوفلا 

 << نوركشت مكلعل  هلضف و 
اقح6- ناكو  اومرجأ  نيذلا  نم  انمقتناف  تانيبلاب  مهوءآجف  مهموق  ىلإ  السر  كلبق  نم  انلسرأ  دقل  و  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتـسملا  دئاوفلا 

 << نينمؤملا رصن  انيلع 

10a- مورلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.63  ) ( ةغرفم  )  ( 599  )  ( 299  ) 

 :- تايوتحملا  

ناكو1- اومرجأ  نيذلا  نم  انمقتناف  تانيبلاب  مهوءآجف  مهموق  ىلإ  السر  كلبق  نم  انلسرأ  دقل  و  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 
 << نينمؤملا رصن  انيلع  اقح 

نم2- جرخي  قدولا  ىرتف  افسك  هلعجيو  ءآشي  فيك  ءآمسلا  يف  هطـسبيف  اباحـس  ريثتف  حايرلا  لسري  يذلا  هللا  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 
 << نورشبتسي مه  اذإ  هدابع  نم  ءىشي  نم  هب  باصأ  آذإف  هلالخ 

-3 << نيسلبمل هلبق  نم  مهيلع  لزني  نأ  لبق  نم  اوناك  نإ  و  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
ريدـق4- ئيـش  لك  ىلع  وهو  ىتوملا  يحمل  كلذ  نإ  آهتوم  دـعب  ضرألا  يحي  فيك  هللا  تمحر  راثاء  ىلإ  رظناف  ىلاـعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

<<
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10b- مورلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  4.19  ) ( ةغرفم  )  ( 587  )  ( 285  ) 

 :- تايوتحملا  

ريدق1- ئيـش  لك  ىلع  وهو  ىتوملا  يحمل  كلذ  نإ  آهتوم  دـعب  ضرألا  يحي  فيك  هللا  تمحر  راثاء  ىلإ  رظناف  ىلاعت << :  هلوق  ريـسفت  ةـمتت 
<<

قدولا2- ىرتف  افسك  هلعجيو  ءآشي  فيك  ءآمسلا  يف  هطسبيف  اباحس  ريثتف  حايرلا  لسري  يذلا  هللا  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتـسملا  دئاوفلا 
 << نورشبتسي مه  اذإ  هدابع  نم  ءىشي  نم  هب  باصأ  آذإف  هلالخ  نم  جرخي 

-3 << نيسلبمل هلبق  نم  مهيلع  لزني  نأ  لبق  نم  اوناك  نإ  و  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
لك4- ىلع  وهو  ىتوملا  يحمل  كلذ  نإ  آهتوم  دعب  ضرألا  يحي  فيك  هللا  تمحر  راثاء  ىلإ  رظناف  ىلاعت << :  هللا  لوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 

 << ريدق ئيش 
-5 << نورفكي هدعب  نم  اولظل  ارفصم  هوأرف  احير  انلسرأ  نئل  و  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
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